ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
QUỐC NỘI (B2B TẠI ITALIA)
Chọn lọc bên mua – Xác định các đối tác
Việt Nam tiềm năng theo ngành/sản phẩm,
cung cấp danh sách thông tin liên hệ (tên
công ty, người liên hệ, địa chỉ, số điện
thoại, fax, email và website - nếu có) dựa
theo yêu cầu bên phía công ty Ý.
Sắp xếp chuyến bay
Hỗ trợ gặp mặt B2B (/1 ngày)
Hỗ trợ thăm quan công ty/hội chợ(/1
ngày)

HỘI VIÊN

PHI
HỘI VIÊN

LỊCH TRÌNH

€ 350

€ 600

12 ngày làm việc

Đang cập nhật Đang cập nhật
€ 250
€ 400
€ 300
€ 450

PHI
HỘI VIÊN

QUỐC NGOẠI (B2B TẠI VIỆT
NAM)
Cung cấp danh sách đối tác - Xác định
các đối tác Việt Nam tiềm năng theo
ngành/sản phẩm, cung cấp danh sách
thông tin liên lạc (tên công ty, người liên
hệ, địa chỉ, số điện thoại, fax, email và
website - nếu có) dựa theo yêu cầu của
công ty Ý.

HỘI VIÊN

€ 300

€ 550

12 ngày làm việc

Đánh giá Doanh nghiệp

€ 300

€ 550

12 ngày làm việc

€ 150

€ 350

5 tuần làm việc

€ 500

€ 1000

6-8 tuần làm việc

Báo cáo Tiền Khả thi (Báo cáo bao gồm
2-3 trang thông tin về: tổng quan ngành,
yếu tố điều hành thị trường, chỉ số nhập
khẩu, nhu cầu thị trường, thuế hải quan,
luật và chính sách ngành, khuyến nghị sơ
bộ.
Ghép đôi – Xác định các đối tác Việt
Nam tiềm năng theo ngành/sản phẩm,
cung cấp danh sách thông tin liên lạc (tên
công ty, người liên hệ, địa chỉ, số điện
thoại, fax, email và website - nếu có) và
xác nhận nhu cầu thực tế của các công ty
Việt Nam được chọn trong việc hợp tác
kinh doanh với các công ty Italia.
Tổ chức các đoàn thương mại
Hỗ trợ đặt phòng họp

€ 650
Đang cập nhật

€ 1500
Đang cập nhật

LỊCH TRÌNH

Dịch vụ Đưa đón Sân bay - Khách sạn

Đang cập nhật

Hỗ trợ đặt phòng khách sạn

Đang cập nhật
Đang cập nhật

DỊCH VỤ KHÁC
Phiên dịch (8 giờ/ngày)
Hỗ trợ B2B (/1 ngày)
Hỗ trợ thăm quan công ty/hội chợ (/1 ngày)
Dịch thuật (Ý - Việt)
Dịch thuật (Việt - Ý)
Đưa đón đoàn

PHÍ (HỘI VIÊN & PHI HỘI VIÊN)
€ 200
€ 150
€ 200
€ 4/100 từ
€ 5/100 từ
Đang cập nhật

PHÍ HỘI VIÊN
Doanh nghiệp lớn
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)
Phòng Thương mại/Tổ chức

PHÍ
€ 1200
€ 600
€ 2000

Để biết thêm thông tin chi tiết,vui lòng liên hệ:
Email: info@icham.org
SĐT: +84 28 3822 4059

